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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 
1.Вища математика 2. Економічна теорія. 
 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні  
 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:   
Знати: 

Основними цілями вивчення даної дисципліни  являється: 
-економічни законі в умовах ринку щодо енергетичної галузі промисловості  
- основи економіки господарської діяльності підприємства, її методам 
і методології;   
- організація інформаційнного забезпечення економіки підприємства;   
-техніко-економічни обґрунтуваня планових та проектних рішень;  
- вплив на економіку єнергопідприємства особливості технологічного процесу в 
енергетиці.   

Вміти:   
- здійснювати техніко – економічне обґрунтування діяльності нового та 
функціонуючого підприємства;   
- визначати суми амортизаційних відрахувань; залишкову вартість основних фондів; 
розраховувати коефіцієнти інтенсивного та екстенсивного використання обладнання та 
інші показники, розрізняти різні види спрацьованості машин та обладнання;   
- визначати запаси матеріалів, достатні для безперебійної роботи виробництва, та 
показники використання обігових коштів;   
- визначати чисельність працюючих за категоріями, фонд заробітної плати та 
продуктивність праці працюючих;   
- розраховувати витрати на виробництво продукції в розрізі економічних елементів 
та калькуляційних статей витрат, визначати точку беззбитковості;   
- визначати виробничу потужність виробничої дільниці, цеху, підприємства; будувати 
графіки завантаження виробничих потужностей та оцінювати рівень їх використання;   
- узагальнювати результати маркетингових досліджень ринку для формування 
виробничої програми;   
- визначати цінову стратегію підприємства і здійснювати маркетингове обґрунтування цін 
товарів підприємства;   
- визначати прибуток та рівень рентабельності продукції, аналізувати вплив 
різних факторів на розмір прибутків;   
- визначати суми податків на фонд оплати праці та прибуток і їх вплив на 
результати господарчої діяльності підприємства;  
 
Володіти:  
1.Методикою використовувати ефективні методи оцінки якості 
та конкурентоспроможності продукції підприємства;  
2. Розраховувати сумарні витрати з урахуванням факторів часу; визначати 
економічний ефект від впровадження організаційно – технічних та науково - технічних 
заходів, обчислювати показники ефективності нової техніки;  
3. Методикою використовувати економічну ефективність капітальних вкладень   
(інвестицій); 4. Методикою використовувати показників фінансового стану 
підприємства. 
 

3.Зміст робочої програми 



Модуль 1 
 

-Предмет і задачі курсу» Економіка підприємств,маркетинг» -
Енергетика та електрифікація у системі народного господарства -
Енергетичні ресурси, напрямки та економіка їх використання. -
Паливно енергетичний баланс, методи його побудування і оптимізації. 

 
Модуль 2 

 
-Основні фонди, виробники потужності в енергетиці. -
Зворотні кошти в енергетиці та їх використовування. -
Кадри, виробництво труда та заробітна плата 

 
 

Модуль 3  
-Собівартість енергії -Ціноутворення, оцінка 
конкурентноспособності послуг в енергетиці.  
-Прибуток та рентабельність в енергетиці 

 
Модуль 4 

 
-Економічна ефективність капіталовкладень та нової техніки 
-Основи економіки якості та надійності в енергетиці. -
Маркетинг енергопідприємства 
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